
REGULAMIN FUNKYFREE DANCE STUDIO 
dotyczący zasad bezpieczeństwa w związku z COVID19


§ 1 Definicje. 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:


Studiu – należy przez to rozumieć FunkyFree Dance Studio

GIS – należy przez to rozumieć Główny Inspektorat Sanitarny.


§ 2 Przedmiot regulaminu. 
Regulamin ustala organizację i porządek w procesie prowadzenia zajęć w Studiu w związku z 

zagrożeniem epidemicznym wywołanym COVID-19.

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Studia bez względu na rodzaj 

wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko oraz rodziców/opiekunów 
dzieci uczęszczających do Studia, wszystkich uczestników zajęć i osoby trzecie przebywające na 

terenie Studia. 

§ 3 Wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania Studia. 

Każdy pracownik i uczestnik zajęć (także rodzic/opiekun uczestnika zajęć) przed rozpoczęciem 
zajęć podlega zaznajomieniu z treścią niniejszego regulaminu, potwierdzając jego znajomość 

poprzez podpisanie regulaminu.

§ 4 Środki higieniczne 

Studio zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowanie placówki, w tym płyn 
do dezynfekcji rąk oraz mydło. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa tuż po wejściu na teren Studia     
i dotyczy każdej osoby wchodzącej na teren Studia bez wyjątku oraz przed wejściem i po wyjściu 

z lokalu.

§ 5 Organizacja zajęć w Studiu  

1) Zajęcia odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy kursantów i pracowników.


2) Do Studia mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych. 

3) Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienia objawów chorobowych, nie będą 

wpuszczane do studia. Dotyczy także rodziców i opiekunów.

4) Pomiędzy zajęciami następuje przerwa, podczas której sala jest wietrzona. Powyższe nie 

wyklucza wietrzenia sali także w trakcie zajęć.

8) Szatnie dostępne są dla wszystkich kursantów, będą one dezynfekowane po każdych 

zajęciach.

9) Do studia może wejść z dzieckiem tylko jeden rodzic w celu przygotowania dziecka do zajęć. 

Zaleca się przyprowadzanie dziecka przez tę samą osobę w celu wykluczenia rotacji osób 
postronnych przychodzących do studia. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zbędnych 

przedmiotów takich jak zabawki, zeszyty, kredki itp.

10) Jeśli w trakcie przyprowadzania lub odbierania dziecka utworzy się kolejka, należy zachować 
odstęp 2m. - nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na wbieganie do studia. 
W sali, w której przebywa grupa kursantów nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.

11) Kursanci i pracownicy mogą przebywać na sali treningowej bez przyłbic i maseczek 

ochronnych. Niniejszy zapis nie dotyczy osób trzecich – w szczególności rodziców i opiekunów 
dzieci, którzy mają obowiązek zakrywać usta i nos.


12) Ze względu na wymieniające się grupy, prosi się uczestników o niezwłoczne opuszczenie 
studia po zakończeniu zajęć.


Zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję:


………….     ……………………………….    …………………………..       …………………………….

     Data         Imię i nazwisko uczestnika (czytelnie)                 Podpis uczestnika        Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 



